
kében törekedni, nem érez hivatást annak sürge-
tésére, minthogy Európa mandátumában nemcsak 
elégséges, hanem egyetlen irányadó zsinórmérté-
két látja akciójának, és semmiféle  ellenvetést vagy 
aggodalmat nem részesithet figyelemben,  a mely 
nem a berlini szerződésen alapul, sem a már kész 
tényeket, illetőleg. Ami pedig a novibazari szand-
sákba való benyomulást különösen .illeti, fönn  kell 
tartania teljes szabadságát, hogy conventióval vagy 
a nélkül is végrehajthassa abban a pillanatban, a 
midőn a reá ruházott mandatum következményei 
célszerűnek bizonyítják. 

A görög kormány politikája. Komonduros ki-
• fejtette  a képviselőházban a kormány politikáját 
- melyet az a szünet alatt követett, és ezeket mon-
s dotta : Görögországot nem a félelem  tartotta vissza 
: a háborútól, hanem Anglia biztosítása, hogy a hel-
- lének jogai meg fognak  óvatni. A congresszus ha-
- tározata kedvező Görögországra, ámbár a végre 

hajtás halasztást szenved; de'ő reméli, hogy létre-
i jön Görögország és a porta közt a barátságos meg-
• állapodás. Ha azonban Törökország vonakodik 

megegyezni és Európa elhagyja Görögországot, 
akkor egy erős hadsereg olyan eseményeket fog 

• előidézni, melyek kényszeríteni fogják  a hatalma-
kat, hogy kezükbe vegyék ezt a kérdést. Erre 
azonban okvetlenül áldozat kell. A miniszter tehát 
u j r a 35 millió hitelt kiván, hogy 40 000 emberre 
szaporittassék a görög hadsereg. Ila roszalja a ház 
ezt a politikát, ő kész lemondani. 

A porta körjegyzőkére adott válaszok nagy 
hatást idézlek elő Konstantinápolyban, és Szavfet 
saját jószántából hozta szóba a novibazari kerület 
megszállását. Ebből némelyek azt következtetik, 
hogy a porta kész megkötni a katonai conventiót 
ezen kerület megszállására vonatkozólag. Hiszen 
jó lesz az a conventió mindenesetre, de nem hall-
gashatjuk el azon meggyőződésünket, hogy aligha 
fog  többet érni a következő meghatalmazásnál: 
vedd el, ha tudod. 

Ő felgége  f.  hó 17-én reggel érkezett Buda-
pestre és délben elnökölt egy közös miniszteri ér-
tekezleten, melyben részt vettek a Bécsből odaérke-
zett közös miniszterek Auersperg hg. és Pretis br. 
továbbá Pöckh altengernagy, a közös hadügymi-
nisztérium néhány referense  és a magyar kormány 
részéről Tisza és Wenckheim miniszterek. A kö-
zös minisztertanács a delegációknak beterjesztendő 

-- 1879-iki költségvetés megállapításával foglalkozott. 
Ezen előterjesztés gyors kinyomatására meg van-
nak már téve mind az előkészületek. 

Konstantinápoly, okt. 15. A porta megkapta 
már a hatalmak nagyobb részétől a választ és most 
már constatálható, hogy Törökország körjegyzéke 
kedvezőtlen hatást idézett elő. 

London, Az oroszjegyzék, melyben a hatalmak 
felkérettek  a portára közös pressziót gyakorolni, 
hogy engedékenységre birassék, itt nem talált ked-
vező fogadtatásra.  Sem Franciaország, sem Ausz-
tria-Magyarország nem mutatnak hajlandóságot 
Oroszország kivínságát teljesíteni. Salisbury lord 
Oroszország követének értésére adta, hogy ily lé-
pés csak akkor voina jogosult, ha Oroszország 
maga részéről a berlini egyezmény által reá rótt 
kötelezettségeknek eleget tett volna. 

A sepai-szentgyörgyi nőegylet. 
Városunkban a nőegylet valahára csakugyan 

megalakult. 
Folyó hó 16-án este közgyűlést tartott me-

lyen 24 választmányi tag választatott meg. A köz-
gyűlés Bogdán Istvánné úrasszony ideiglenes el-
nöksége alatt következő tagokat választá : Forró 
Ferencné, Bogdán Andrásné, Bogdán Istvánné, 
Gidófalvi  Pálné, Málik Józsefné,  Pollák Mórné, 
Sebestyén Sándorné, Vásárhelyi Samuné, Bogdán 
Flóriánná, Bikfalvi  Ferencné, Gidófalvi  Lászlóné, 
Csutak Jánosné, Ehrenberg Antalné, Kelemen La-
josné, Mihály Istvánné, Tarcali Endréné, Mélik Já-
nosné, Jancsó Albertné, íd. Császár Bálintné, Dál-
noky Károlyné, Nagy Elekné, Spitzer Sarolta, Ve-
res Gyuláné, Révay Lajosné. 

A közgyűlés addig is, mig az alapszabályo-
kat elkészíttetné, általánosságban, elvi irányadóul 
a székely-udvarhelyi  nőegylet alapszabályait fo-
gadta el ; a helyi viszonyokhoz alkalmazott rész-
letes alapszabálytervezet elkészítésére pedig egy 
bizottságot küldött ki, mely legkésőbb november 
i-ig elkészül munkálatával. 

Igen helyesen, azon határozatot hozta a köz-
gyűlés, hogy az egylet tagjai közé nem csak vá-
rosiakat, hanem vidékieket is örömmel fogad  el. 
E célból felhívásokat  fog  egész Háromszékmegyébe 
szétküldeni. 

A cimkérdés feleit  folyt  egy kis vita még az 
alakuló gyűlésén. Végre többek hozzászólása után 
az egylet cime „sepsi-szentgyörgyi jótékonycélu 
nőegylet" lőn. 

A közgyűlés végre megállapítván a választ-
mány által betöltendő hivatalokat: 10 óra után 
véget ért. 

* 

Másnap délután a Bazár-ópületben megjelen-
tek a választmányi tagok alig egy-kettő kivételé-
vel. A cél nemessége lelkesültséget öntött nőink 
szivébe s egyetértő akarattal, szép rendben folyt 
tanácskozásuk után megválaszták hivatalnokaikat. 

Keleten készül valami. Néhány igénytelen 
szóval azt jelentették Konstantinápolyból, hogy a 
porta már nem tartja szükségesnek az európai ha-
talmak elé terjesztését az orosz-török külön szer-
ződésnek. E vallomást kétség nélkül az oroszok-
nak Konstantinápoly felé  fordulása  csikarta ki a 
portától. A külön szerződés tehát már kész lehet, 
vagy legalább is hajlandónak nyilatkozott a porta 
annak megkötésére. Kettőjük közt szent a béke, 
mig talán ismét egyet nem fordul  a szélkakas. 

De azért készül valami. Oroszország buzdítja 
satelleseit, a kiknek száma megszaporodott a bol-
gárokkal. Ezek az egész világot betöltik jajgatá-
sukkal, hogy ők nem engedik keleti Ruméliát. 
Szerbia és Montenegró már régóta ugrófélben  van-
nak, hogy végrehajtsák a berlini szerződést. Gö-
rögország is nagyban készül a határrendezésre és 
Milán fejedelmet  is decorálta ujra, épen ugy mint 
az orosz-török háborút megelőzőleg. Végre Loba-
noff  Drinápolyba utazott, hogy közelebb legyen hi-
veihez. A jelek egészen arra vallanak, hogy most 
ismét az apró fejedelemségek  kezdik meg a keleti 
kérdés nyitányát, Oroszország pedig hallgatni fog 
egy darabig, talán a télen át. 

Az oiztrák miniszterrálságot illetőleg azt ir-
ják a bécsi esti lapok, hogy a Pretis-cabinet com-
binációja bir eddig a legnagyobb valószinüséggel 
A parliamentáris körök azt hiszik, hogy az eldön-
tés meg fog  történni, mielőtt ő felsége  elutazik 
Bécsből. Schmerling lovagot audientián fogadta  6 
felsége. 

A megszálló sereg demobilisátíóját a követ-
kező megjegyzéssel kiséri a „N. F. P." : A demo-
bilisatió által nemcsak milliók takaríttatnak meg, 
hanem katonai szempontból is helyes, sőt szüksé-
ges. Ismételve emiitjük, hogy nagy akadályokba 
fog  ütközni a hadsereg rendes élelmezése, ha 
210.000 emberből fog  állani. A hadsereg leszállí-
tása tehát 4'|, hadosztálylyal lényegesen meg fogja 
könnyíteni az intendatura nehéz föladatát.  De az 
utóbbi operatiókból is joggal lehet következtetni, 
hogy ezentúl Boszniában kisebb sereg is elég lesz 
hogy elnyomja az esetleges lázadási kísérleteket. 
Az utolsó operátióban ugyanis az 5. Ramberg 
hadtest (14. és 33. hadosztály) végképen nem vett 
részt és csak egy része kelt át a Száván. A 4. 
Bienerth hadtestnek (13. és 31. hadosztály) alig 
volt fele  a tűzben. 

Andrássy gróf  válaszát a porta körjegyzékére-
ismerteti az A ugsburger Allgemeine Zeitung bécsi 
tudósítója. Andrássy gr. ő szerinte föltétlenül  ke-
ményen vissza fogja  utasítani a katonáinkra fogott 
vádakat, azután hangsúlyozni fogja,  hogy Ausztria-
Magyarország csak azért bocsátkozott bele a con-
ventiót illető alkudozásokba, hogy bizonyságot te-
gyen teljes loyalitásáról és változatlan barátságos 
értelmeiről, a Konventió megkötéséről, a melynek 
megkötésére^a portaf  törekedett és neki áll érde 

a „Kis hercegben". AÍIÍsodik előadása alkalmával 
már a reggeli órákban nem lehetett jegyeket kapni. * 

A tűzoltók gyakorlata a Károly-kaszárnyában 
sebesülteink számára teljesen szép eredményt mu-
tatott fel.  A kaszárnyában mintegy tízezer néző 
vett részt, az óriási udvar absolute kicsinynek bi-
zonyult be s a délutáni órákban egy 50 kros álló 
jegyet még 5 forintért  sem kaphattunk, mert nem 
volt. Mindenesetre a nagy kíváncsiságot a királyné 
megjelenése okozta, mi ezúttal elmaradt. Rendhá-
borítás nem fordult  elő, csak hátul kiabálták : le-
ülni, leülni! mennyiben a hátul állók kitűnőbb ven-
dégeinket nem láthatták. Ott láttuk József  főher-
ceget, kit a Schmerling-zenekar — a főherceg  nem 
nagy gyönyörüségégére — „Gott erhalte"-ral fo-
gadott. Ott voltak még: Szende, Pauler, Péchy 
miniszterek, báró Edelsheim Gyulai nejével és fiá-
val, báró Vay Miklós, Blumer és Wácker-Gottar 
főkonzulok,  néhány főtiszt  és többen az aristokrá-
cia tagjai közül. A főherceget  Follmann Alajos és 
Czompo parancsnokok üdvözölték. 

A tűzoltók ritka ügyességet fejtettek  ki. Nagy 
szabatossággal ment végbe az óriási 14 öles létrá-
val való mutatvány. Legszebb volt az utolsó szám, 
mely tüzesetet ábrázolva, a tűzoltókat mutatta be 

, igazi munkájukban. A legénység egy perc alatt 
munkában volt, a .gőzszivatiyut is behozták s igy 
most valóban fecskendezhettek.  — Itt a létrákon 
másztak fel  a tűzoltók az emeletre, a vízcsövek 
csakhamar a háromemeletes ház minden részét el-
érték. Ott puszta kötélén mászott egy alá és föl. 
Emitt nagy zsákokon bocsáták le a mentendő tár-
gyakat. Sőt a harmadik emelet egyik ablakán egy-
szer megjelent egy jajveszéklő asszony s siránko-
zásával magára vonta a fiyelmet  és hirtelen a mély-
ségbe vetette magát, utána a férfi  aggódó feszült-
ség mellett bukott alá. A megmentett pár azután 
a főherceghez  sietett, ki megtapsolta mind a két 
tűzoltót (mert azok voltak). 7 óra felé  ért véget a 
a nagyszerű gyakorlat. 

Végül ide kívánom jegyezni, hogy T r e f  o r t 
miniszter egyetlen fia  Ervin, kitűnő képzettségű 
tudor — Boszniában, hol mint tartalékos hadnagy 
működött — meghalt. 

Az országgyűlés vasárnap fog  megnyittatni, 
mint halljuk, a királyi pár jelenlétében, mely nagy 
érdeket keltett a főváros  politikai köreiben. 

A viszontlátásig ! 
H. Dózsa Géza. 

Elnök lett rgyhangu választással: C s e r e y) 
J á n o s n é , — a közügyek iránti lelkesültségéről, 
magas társadalmi műveltségéről s jótékony életé-
ről ismeretes urnő. E választás a mily megtisztelő 
egyfelől  a választottra nézve, ép oly szerencsésnek 
mondható egy oly irányú egylet részére, mint a 
minő városunk nőegylete. E választással bebizo-
nyitá i választmány, hogy az érdekeknek mindig 
elébe tudja helyezni az érdemet. Üdvözöljük érte. 
Csereyné ö ngának a választmány küldöttségileg 
fogja  átnyújtani a megválasztatásáról szóló jegyző-
könyvi kivonatot. 

A többi hivatalok következőleg töltettek be : 
alelnökök lettek: Bogdán Andrásné és Kelemen 
Lajosné, pénztárok Bogdán András, ellenőrök Se-
bestyén Sándorné és Bogdán Istvánné, jegyzők 
Málik Józsefné  és Kökösi Endréné. A titkári te 
endőket egyidőre Málik J. vállalta el. 

A választmány tagjai közül többen hivatal-
nokokká lévén, a közgyűlés korábbi határozata 
szerint, megürült helyeik következőkkel  töltettek 
be : Kökösi Endréné, dr. Szamek Fülöpné, Csala 
Kálmánné, Potocky Antalné, Téglás Gáborné, Csá-
szár Domokosné. 

Részünkről a legmelegebben üdvözöljük a 
megalakult nőegyletet s miután a szép kezdet mél-
tán jogosít fel  bennünket nagyobb reményekre : 
ugy hisszük, hogy ez egylet humánus irányú mű-
ködésével meg fog  felelni  mindazon várakozások-
nak és feltételeknek,  melyek azt létrehozták. 

VIDÉKI ÉLET. 
Angyalos, 1878. október 18. 

Községünkben folyó  hó 9-én tűz ütött ki és 
egy értékes takarmánynyal tömött csűrt elham-
vasztott. Tegnapelőtt ismét tüzet jelezve, megkon-
dultak a harangok s ismét a lángok martaléka 
lett egy csűr és őszgabonából rakott nagy asztag. 
Mind a két eset napközben történt ismeretlen ok-
ból, a közvélemény azonban az eseteket gondatlan 
szivarzásból eredetteknek állítja. 

Annyi mindenesetre igaz, hogy e községben 
a szivarzás a férfi  cselédség által hihetetlen nagy 
mérvben űzetik. — Kellő ovatosság mellett a do-
hányzást elitélni nem lehet, de igenis megbotrán-
koztató látvány, midőn csűrben, istálóban, rakott 
szekerek tetején, uton-utfélen  szivarból pöfékelő 
egyénekot látunk. 

Oly községben, hol a szalmás épületek olyan 
nagy számban találkoznak, még az utcán is veszé-
lyes a nyilt pipa, annál inkább a szivar, hát még 
a takarmánynyal, — vagy gabonával telt épüle-
tekben ! 

Indítvány is tétetett már ugyan, hogy ezen 
szerfelett  rosz szokás megszüntettessék, megállapo 
dás erre nézve azonban nem történt, mert a tila-
lom nemhogy elfojtaná,  sőt még ingert keltene a 
dohányzás iránt s azt eszközölné, hogy az titok-
ban űzetvén, még több veszélyt szülne. 

Igy hát dohányzik boldog, boldogtalan min-
den tekintet nélkül arra, hogy hol van s midőn a 
veszély beállott, akkor a lakosság — tisztelet a 
kivételeknek — a legnagyobb közönyt tanusitja 
az oltásnál, egyedül a község rozzant állapotban 
levő tüzifecskendőjétől  várva a segélyt. 

Azonban ez a fecskendő  először megkívánná, 
hogy kijavítsák, mert ily állapotban — csavarjai 
meglazulva s részben elveszve, a szelep szerkezete 
spárgával az állványhoz erősitve — minden jóaka-
rat mellett is nem oda löketik a vízsugár, a hová 
irányozva van, hanem a körülállók szeme közé és 
nyakába kénytelen a vizet lövelni. 

Bizony már talán itt is ideje lenne, hogy a 
már annyiszor célbavett, községünk jólétének elő-
mozdítására irányuló tervek valósulnának ; van 
itt szellemi és anyagi erő annyi, hogy e községet 
fel  tudná virágoztatni, csak akarat kell hezzá. 

Alszegi. 

Vógszó a „toportyánfórges*,  „nyugalomtőkós", 
„keesköböka-fülemilós",  „keccegö fouyés", 

„tánc zökkontös" atb. tanárjelölt urlioz. 
(Vége.) 

Hogy Csíkban minden bizonnyal használatban 
vannak az általam „a magyarnyelv sajátságait ta-
nulmányozók szives figyelmébe  ajánlott" elnevezé-
sek : ezeket tudom i-ször onnét, „mert ez közön-
ségesen tudni szokott dolog" (gyönyörű magyar-
ság I). 2-szor: Tudom bizonyos csiki atyafiaktól, 
kikkel a Nyergesen (miért nem a „Nyugodalom-
tőkésen" ? hisz e választó hegy Csikmegyéhez tar-
tozik s bizonyára ősidőktől fogva  a csiki néptől 
birja nevét is) beszélgetésbe elegyedtem. 3-szor : 
Egy korcsmai helyiségben. „Nem emlékszem már 
melyik faluban."  (Elhiszem I) 4-szer : Más vidéki 
emberekcől. 5-ször: A közelebb mult napokban 
Háromszék egy falujában  járván, (tehát Háromszék-
nek csak egy faluja  van ?), egy becsületes uri em-
bertől. (Bármibe mernék fogadni,  hogy az az uri 
ember, felismerve  önnek higvelejüségét, mókát 
üzütt - mint épen illett — önnel.) 6-szor : A ko-
lozsvári kir. tud. egyetemnek „fekete  tábláihoz" 
betoppant csiki borvizes atyafitól.  7-szer : Tudom 
ezt az édes apám csűrében cséplő Szakács Mihály 
nevű napszámostól, ki ezelőtt egy néhány évvel 
Csík-Szentkirályon szolgált boldogult Antalfi  Ká-
roly urnái mint kocsis. (Jaj be kocsis-buzü logika I) 

Még többet is mondhatnék állításomnak iga-
zolására (az istenre kéljük, többet ne ; még csak 


